INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXVII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 14 czerwca 2017 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 14
projektów uchwał
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.33.2017.AR z dnia 05.05.2017 r. i Decyzji Wojewody Pomorskiego nr
30/33/2017 z dnia 04.05.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 37), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych –
zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet
3.w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 26.480 zł (§2030) z przeznaczeniem dla SP Nr 2 kwotę
12,000 zł, ZS Czernin kwotę 8.000 zł, SP Nowa Wieś kwotę 2.480 zł i ZS Gościszewo kwotę
4.000 zł (§4240),
b) 80110 „Gimnazja” kwotę 16.000 zł (§2030) z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 1 kwotę
12.000 zł i ZS Czernin kwotę 4.000 zł (§4240),
2) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.83. 2017.MS z dnia 26.04.2017 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 27/83/2017 z dnia 26.04.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017
rok w kwocie 2.190 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25)
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego
zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (na §3030),
b) w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.84.2017.MS z dnia
04.05.2017r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 35/84/2017 z dnia 4.05.2017r. zwiększono
plan dotacji na 2017 rok w kwocie 10.740 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (na
§4300).
3) 855 „Rodzina” w rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111. 29.1.2017.MŻ1 z dnia 09.05.2017 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 10.1/29.1/2017 z dnia 09.05.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017
rok w kwocie 183 zł (§2010), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z
przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.) - na §4210.
II. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 53.400 zł w tym do działu:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz.01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę
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III.

38.300 zł (§4530), z przeznaczeniem na podatek VAT od wniesienia aportem do PWiK sieci
kanalizacji sanitarnej w Sztumskiej Wsi,
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do rozdz.:
a) 90002 „Gospodarka odpadami” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.000 zł (§4300), z przeznaczeniem na zabezpieczenie
środków
na podpisanie umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
b) 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań
statutowych na §4300, z przeznaczeniem na demontaż starych (zniszczonych) koszy oraz
montaż nowych koszy (śmietników) w ilości 14 sztuk na Bulwarze w Sztumie,
3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz.92195 „Pozostała działalność” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę
11.000 zł (§4300) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie inwestycji (złożone przez
wykonawców oferty na wykonanie inwestycji przewyższają zaplanowane środki).
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w grupach i między grupami
wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
1) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 3.559 zł, z wydatków jednostek budżetowych
w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 17.197 zł oraz z wydatków
związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.818 zł, zgodnie ze złożonymi planami
finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych tj. SP Nr 2, Gimnazjum Nr 1, ZS
Czernin, SP Nowa Wieś, ZS Gościszewo, Publiczne Przedszkole Nr 1,
2) w rozdz.80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 166zł, z wydatków jednostek budżetowych w
tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.248zł oraz z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.287 zł, na wydatki majątkowe w
tym inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 717zł. na zadanie inwestycyjne pn.
„Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 1
w Sztumie”, z przeznaczeniem na zakup mapy do celów projektowych, zgodnie ze
złożonymi planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych tj. SP Nr 2,
Gimnazjum Nr 1, ZS Czernin, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, ZS Gościszewo,
Publiczne Przedszkole Nr 1,
3) w rozdz.80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.485 zł, z wydatków jednostek budżetowych
w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 14.407 zł oraz z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.988 zł, zgodnie ze złożonymi
planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych tj. SP Nr 2, Gimnazjum Nr
1, ZS Czernin, SP Nowa Wieś, ZS Gościszewo, Publiczne Przedszkole Nr 1,
4) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 kwotę 500 zł w MGZO do rozdz. 80195
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań na §4190 kwotę 450 zł i na §4220 kwotę 50 zł.
5) w rozdz.80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 141 zł, z wydatków jednostek budżetowych w
tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 19.811 zł oraz z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.384 zł, zgodnie ze złożonymi
planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych tj. SP Nr 2, Gimnazjum Nr
1, ZS Czernin, SP Nowa Wieś, ZS Gościszewo, Publiczne Przedszkole Nr 1,
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6) do rozdz.80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego” w wydatkach bieżących w tym na:
 świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 172 zł, na wydatki jednostek budżetowych w
tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.880 zł oraz na wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.842 zł, zgodnie ze złożonymi planami
finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych tj. SP Nr 2, Gimnazjum Nr 1, ZS
Czernin, SP Nowa Wieś, ZS Gościszewo, Publiczne Przedszkole Nr 1,
7) do rozdz.80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych”
w wydatkach bieżących w tym na:
 świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.179 zł, na wydatki jednostek budżetowych w
tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 45.783 zł oraz na wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 42.918 zł, zgodnie ze złożonymi planami
finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych tj. SP Nr 2, Gimnazjum Nr 1, ZS
Czernin, SP Nowa Wieś, ZS Gościszewo, Publiczne Przedszkole Nr 1.

II.
1.

2.

3.

1.

2.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Dokumentacje projektowe zrealizowane w Referacie:
Zakończono dokumentację projektową na budowę parkingu przy ul. ul. Reja w Sztumie. Wykonawcą był
Patryk Schultz Biuro Projektów Drogowych z Grudziądza. Dokumentacja została odebrana w dniu
31.05.2017r. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 15 000,00zł
Zakończono dokumentację projektową na modernizację ulicy Młyńskiej w Sztumie. Wykonawcą
dokumentacji jest Adam Papaj Biuro Projektowo-Inwestycyjne
„Hydro-Term” z Malborka.
Dokumentacja została odebrana w dniu 15.05.2017r. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji:
22 755,00zł.
Zakończono dokumentację projektową na oznakowanie trasy rowerowej- Program „Pomorskie
Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo
gminy Kwidzyn”– cz. 4 Miasto i Gmina Sztum w ramach przedsięwzięcia strategicznego„
Pomorskie Trasy Rowerowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą dokumentacji jest Łukasz Kotulski prowadzącym
działalność PRO-DESIGNERS z Gdańska. Dokumentacja została odebrana 07.06.2017r.
Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 3 936,00 zł.
II. Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i
Osiedle Pieniężnego w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Adam Papaj Biuro
Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Z uwagi na konieczność wznowienia granic z
uwagi na stwierdzone rozbieżności oraz w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie
odprowadzenia wód opadowych został podpisany aneks do umowy wydłużający termin zakończenia do
31.07.2017r. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 89 175,00zł.
budowa drogi oraz przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia w Parku przemysłowym w
Koniecwałdzie, gm. Sztum. Wykonawcą dokumentacji jest Adam Papaj Biuro ProjektowoInwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Pomimo powtarzających się prób negocjacji, właścicieli
gruntów na trasie projektowanej przebudowy sieci gazowej nie wyrazili zgody na dysponowanie gruntem
na realizację zadania. Zadanie wprowadza się do budżetu roku 2017 po stronie dochodów i wydatków
oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako nowe zadanie inwestycyjne. W związku powyższym
zaszła konieczność zmiany terminu realizacji dokumentacji z ewentualną zmiana zakresu rzeczowego
opracowania. Termin realizacji dokumentacji zostanie ustalony po spotkaniu właścicielem gazociągu.
Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 68 388,00zł.
3|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

3.

a)
b)
c)
4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach zadania budżetowego
„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum”. Wykonawcą
jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna
Termin zakończenia:
połączenie ścieżki na półwyspie wraz z oświetleniem i małą architekturą do 14.06.2017r.
wymianę nawierzchni ścieżki asfaltowej na kostkę wraz z oświetleniem do 23.06.2017r.
punkt widokowy (pomost) na półwyspie do 14.07.2017r. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji:
27 900,00 zł. (wraz z nadzorem autorskim)
Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (z uwagi
na nakaz wynikający z decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie)
Wykonawcą dokumentacji jest Adam Mieczkowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: P.H.U.
Adam Mieczkowski z Elbląga. Termin zakończenia – 27.06.2017r. Wartość umowna za wykonanie
dokumentacji: 5 500,00zł.
III.
Postępowania w zakresie prawa zamówień publicznych
„Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie”
W dniu18.05.2017 r. odbyło się otwarcie ofert na w/w postępowanie. Wpłynęły dwie oferty,
najkorzystniejsza oferta to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Resteks Sp. z o.o., ul. Malinowska
11, 83-110 Tczew na kwotę 2.460.000,00 zł (60 pkt) oraz okres gwarancji i rękojmi 5 lat tj. 60 miesięcy
(40 pkt) - razem oferta otrzymała 100 pkt. Wyboru oferty dokonano w dniu 07.06.2017 r. Podpisanie
umowy w dniu 14.06.2017 r. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w dniu 23.06.2017r.
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie realizowanych robót budowlanych pn. „Budowa
sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie”
W dniu 02.06.2017 r. odbyło się otwarcie ofert na w/w postępowanie. Wpłynęły trzy oferty,
najkorzystniejsza oferta to: EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew
Jurasiński, ul. Polna 18, 82-300 Elbląg na kwotę 42.619,50 zł (60 pkt) oraz termin stawienia się inspektora
nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie – do 1 dnia roboczego
(40 pkt) - razem oferta otrzymała 100 pkt. Wyboru oferty dokonano w dniu 13.06.2017 r. Planowany
termin zawarcia umowy po upływie 5 dni od dnia wyboru ofert.
„Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Sztum”
W dniu 12.05 2017 r. odbyło się otwarcie ofert na w/w postępowanie. Wpłynęła jedna oferta firmy
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500
Kwidzyn na kwotę 159.900,00 zł. (60 pkt) oraz termin realizacji zamówienia do 60 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy (30 pkt), a także termin płatności za fakturę do 30 dni (10 pkt) - razem oferta
otrzymała 100 pkt. Wyboru oferty dokonano w dniu 24.05.2017r. Umowę podpisano w dniu 29.05.2017r.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Sztum”
W dniu 31.05.2017 roku wszczęto postępowanie z wolnej ręki na w/w postępowanie. Jest to zamówienie
„in-house” wprowadzone do polskiego porządku prawnego od 1 stycznia 2017 roku. Ogłoszenie o
zamiarze zwarcia umowy opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz opublikowano
na stronie internetowej www.bip.sztum.pl informację o zamiarze zawarcia umowy.
„Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej
w Postolinie”. W dniu 30.05.2017 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod nr 521169-N-2017. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.06.2017 r.
„Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu YOUMBO na ternie Miasta i Gminy
Sztum – ZAKRES 1”. W dniu 02.06.2017 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod nr 524394-N-2017. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2017 r.
„Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”. W dniu 02.06.2017 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 525968-N-2017. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
22.06.2017 r.
„Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum”
W dniu 13.06.2017 r. wszczęto postepowanie z wolnej ręki na w/w postepowanie na podstawie art. 67
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ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy PZP. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowano w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2017 r.
9. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i
Żuław ( wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)”. Czynny udział pracowników referatu w
ogłoszonym w dniu 10 czerwca 2017r. przez Lidera Projektu Miasto Malbork przetargu na roboty
budowlane związane z termomodernizacją obiektów.
10. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)”
Miasto i Gmina Sztum jako Lider Projektu w dniu 6 czerwca br. wysłał postępowanie przetargowe na
eksperta do spraw oświetlenia ulicznego do Instytucji Zarządzającej (DPR) celem weryfikacji
postepowania kontrola ex-ante. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zostanie opublikowany przetarg na
wyłonienie eksperta ds. oświetlenia ulicznego.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku o udzielenie dofinansowania na realizację zadań proekologicznych polegających na
likwidacji tradycyjnych źródeł ciepła w ramach ogłoszonego konkursu „Czyste Powietrze Pomorza
– edycja 2017”;
2. Udzielono dofinansowań beneficjentom programu pod nazwą: „Czyste Powietrze w Mieście i
Gminie Sztum – edycja 2016” na realizację zadań proekologicznych polegających na likwidacji
tradycyjnych źródeł ciepła;
3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości
Postolin w ramach IV etapu rewitalizacji centrum wsi Postolin;
4. Wymieniono zniszczone i zdewastowane kosze na odpady w obrębie Bulwaru Zamkowego;
5. Wykonano renowację terenów zielonych w Parku Miejskim w Sztumie;
6. Złożono do Wojewody Pomorskiego sprawozdanie z realizacji zadania zleconego polegającego na
wypłacie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla rolników;
7. Zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego na ul. Kochanowskiego w Sztumie,
w kierunku Kępiny. Wykonawcą jest sztumska firma Energobud;
8. Wykonano pomiary natężenia ruchu pojazdów na wszystkich przejazdach kolejowych
zlokalizowanych w drogach gminnych. Wyniki przekazano do Polskich Kolei Państwowych;
9. Zawarto umowę na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą prac jest
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe „Strzelbud” sp. z o.o.;
10. Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu
konserwacji oświetlenia drogowego;
11. Odnowiono plac zabaw na Bulwarze Zamkowym „podkowa”;
12. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego oraz zgłoszenia robót budowlanych
polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej w budynku OSP
Postolin;
13. Przygotowano dokumentacje do ogłoszenia przetargów na modernizację dróg gruntowych z
wykorzystaniem płyt drogowych yumbo;
14. Realizowano dostawy gruzu betonowego na remonty dróg gminnych m.in. do miejscowości
Koniecwałd i Nowa Wieś;
15. Złożono wniosek do Wojewody Pomorskiego o powołanie gminnej komisji szacowania strat w
produkcji rolnej;
16. Zawarto aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie,
wydłużający termin funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli do dnia 3.09.2017 r.;
17. Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na usuwanie przez mieszkańców wyrobów zawierających azbest;
18. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na modernizację drogi na Os.
Sierakowskich w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017;
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19. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego polegającego na remontach chodników w
Barlewicach oraz Czerninie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017;
20. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego polegającego na renowacji boiska w Białej
Górze, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017;
21. Posadowiono nowe wiaty autobusowe w miejscowościach Postolin, Koniecwałd, Koślinka oraz
Sztum – ul. Kościuszki;
22. Wykonano zadanie polegające na usunięciu kolizji energetycznych oświetlenia ulicznego na ul.
Baczyńskiego oraz wykonania przyłączy energetycznych do znajdujących się tam budynków
mieszkalnych.
23. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do terenu
rekreacyjnego w Barlewicach.
II.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu z
Pracownią Architektury STUDIO PROJEKT Jakub Sieniawski, zgodnie z podjętą uchwałą nr
XXVII.208.2016 w dniu 28.09.2016 r. W dniach od 12.05.-12.06.2017 r . projekt m.p.z.p. ponownie
został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 17 maja 2017 r.
Termin wnoszenia uwag do planu to 26 czerwca 2017 r.
Trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi z
Pracownią Architektury STUDIO PROJEKT Jakub Sieniawski, zgodnie z podjętą uchwałą nr
XXXIV.268.2017 z dnia 29.03.2017 r. 19.05.2017 r. ogłoszono w prasie o przystąpieniu do
sporządzenia projektu planu. Wnioski do planu można było składać do 12.06.2017 r. Termin
zakończenia prac przewidziany jest na 21.11.2017 r. Kwota brutto 29.520 zł.
02 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z Panią Joanną Małuj prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą „GRAPH 31” na opracowanie planu ochrony zabytków z terenu Miasta i Gminy Sztum na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Termin umowny to 31.08.2017 r. Kwota brutto
30.750 zł.
Przedłużono termin realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez konserwację i rewaloryzację
zabytkowego cmentarza przy ulicy Kochanowskiego w Sztumie”. Opóźnienie w realizacji umowy
wynika z konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków (obiekt wpisany do rejestru zabytków).
Zakończyły się prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarza
komunalnego w miejscowości Zajezierze. Projekt zaprezentowany zostanie przez autora projektu pana
Leszka Witkowskiego na sesji.
29 maja br. Sztumskie Centrum Kultury złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w
Sztumie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem programu jest
Instytut Książki w Krakowie. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2.000.000 złotych, koszt całości
zadania to 4.407.251,00 zł. Termin rozpatrzenia wniosków to około 3 miesiące od zakończenia naboru,
tj. od 31.05.2017 r.
W ślad za podjętą uchwałą nr XXXII.254.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum
prawem do zajmowania nieruchomości, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz
Zarządzeniem Nr 29.2017 z dnia 20 marca 2017 r. Burmistrz MiG Sztum w sprawie określenia zasad
odpłatności z tytułu zajęcia nieruchomości należących do zasobu Miasta i Gminy Sztum w celu
budowy urządzeń infrastruktury technicznej, w maju zawarto umowę z przedsiębiorcą na
udostępnienie części dz. nr 317/15 w miejscowości Węgry w celu budowy sieci elektroenergetycznej
dla zasilania zakładu produkcyjno– usługowego. Jednorazowa opłata za udostępnienie gruntu
gminnego za okres 20 lat to kwota 1.156,20 zł brutto.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

III.
1.

W dniu 24 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na której
przedstawiono sytuację w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, omówiono jeszcze raz
nową - obowiązującą od 5 maja 2017 r. uchwałę w sprawie zasad gospodarowania zasobem gminnym
oraz przedstawiono do zaopiniowania dwie sprawy mieszkaniowe.
W dniach 6 i 7 czerwca 2017 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonała kontroli warunków
mieszkaniowych osób/rodzin ubiegających się o przydział mieszkania.
Wydano jedno wskazanie do najmu lokalu na zasadzie stwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu
lokalu po śmierci najemcy.
Wydano jedno wskazanie do najmu lokalu osobie z tytułu bezdomności.
Wydano jedno wskazanie do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, w związku z
upływem okresu na jaki została zawarta.
Nieodpłatnie - umową darowizny nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnej - działkę nr 91/70
położoną w Barlewiczkach z przeznaczeniem pod boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę.
Przekazano umową darowizny nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego Kwadro, położoną w
Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem, na cel
publiczny związany m.in. z utworzeniem biblioteki.
Podano do publicznej wiadomości wykaz: dotyczący przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego działki nr 279/161, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie z
przeznaczeniem pod zabudowę, mieszkaniowo- usługową.
Przeprowadzono przetarg ograniczony do rolników indywidualnych, dotyczący sprzedaży działki
rolnej oznaczonej nr 204 położonej w Białej Górze. Przetarg wyłonił nabywcę.
Ogłoszono II przetarg ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości, na sprzedaż działki nr
53/5 położonej w miejscowości Gronajny.
Do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie wniesiono aportem sieć kanalizacji
sanitarnej – Sztumska Wieś oraz inne urządzenia i nieruchomości o łącznej wartości 1.249.084,17 zł
netto z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki.
Wystąpiono do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie w drodze decyzji
administracyjnej, działek o nr 56 i 76 stanowiących własność Skarbu Państwa zlokalizowanych przy
ul. Witosa, na realizacje zadań własnych gminy, związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
Podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek przy ul. Spokojnej w
Sztumie z przeznaczeniem pod budowę garaży. Termin II przetargu wyznaczono na dzień 10 sierpnia
2017 r.
W okresie sprawozdawczym wydano:
- 28 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 8 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- decyzję w sprawie zmiany warunków zabudowy,
- 2 decyzje w sprawie przeniesienia warunków zabudowy,
- 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wszczęto 6 postępowań o podział nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Sztum i Sztumskie
Pole. Wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości i 2 o ustalenie opłaty adiacenckiej powstałej w
wyniku podziału nieruchomości przez osoby fizyczne w miejscowości Zajezierze.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
W dniu 11 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostały podpisane
umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. Utworzenie miejsca rekreacyjno –
wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla oraz
operacji pn. Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy
wiejskiej w Postolinie. Na realizację projektów przyznana została pomoc w wysokości: 124 983,00 zł
(Barlewiczki) i 199 663,00 zł (Postolin). Realizacja obydwu projektów planowana jest do końca 2017 r.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem
podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe. W związku z zapytaniem członków Komisji Oceny
Projektów, w dniu 7 czerwca 2017 r. przekazano Liderowi projektu (Miasto Malbork) dodatkowe
wyjaśnienia i dokumenty do wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu na terenie Miasta Sztum
planuje się budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie ronda pod Dębami wraz z budową
zbiornika retencyjnego. Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 3 106 442,92 zł,
wnioskowane dofinansowanie to 85% tej kwoty. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec
2017 r.
Trwa ocena projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana
Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn. W dniu 15 maja 2017 r. Lider projektu – Gmina
Kwidzyn – przedłożył uzupełnienia do wniosku na etapie oceny formalnej. W ramach projektu na terenie
Gminy Sztum planowane jest utworzenie miejsca postojowego dla rowerzystów w Białej Górze oraz
oznakowanie trasy rowerowej, biegnącej od granicy Gminy Sztum z Gminą Miłoradz do granicy z Gminą
Ryjewo. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu Gminy Sztum wynosi 56.135,63 zł, a
wnioskowane dofinansowanie 47.715,25 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień
2017r.
Trwa ocena wniosku o przyznanie pomocy pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie
miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze. Projekt ubiega się o dofinansowanie w naborze
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Całkowite koszty operacji wynoszą 3 853 154,24 zł., a wnioskowane
dofinansowanie – 1 993 302,00 zł. W przypadku przyznania pomocy zostanie wybudowanych ponad 12
km sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do sierpnia 2019 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
to sierpień 2017 r.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne). W dniu 31 maja 2017 r. został złożony I wniosek o płatność, obejmujący m.in.
wydatki poniesione w ramach prac przygotowawczych. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta
we wniosku wynosi 130 816,49 zł, w tym wydatki Miasta i Gminy Sztum – 79 754,89 zł. Wnioskowana
kwota refundacji wynosi 88 340,37 zł, w tym refundacja dla Miasta i Gminy Sztum – 53 858,47 zł.
Realizacja projektu zaplanowana jest do końca września 2018 r.
Trwa realizacja projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum. Przygotowywane jest wystąpienie do Marszałka Województwa Pomorskiego o
wyrażenie zgodny na wykonanie robót uzupełniających w ramach projektu. W dalszym ciągu
przygotowywana jest realizacja tzw. instrumentu elastyczności, w ramach którego planowane jest
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów ze Sztumu i Malborka.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). W systemie Basecamp
prowadzona jest korespondencja pomiędzy Partnerami projektu, a wyłonionym w drodze przetargu
Inżynierem Kontraktu dotycząca przede wszystkim przygotowania postępowania przetargowego na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Lidera projektu
odbyło się spotkanie Partnerów z Inżynierem Kontraktu w sprawie możliwości ubiegania się o zaliczki
na realizację projektu.
Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Miasta partnerskie w
zjednoczonej Europie”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, działanie „Sieci miast
partnerskich”. Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego EACEA. Projekt zakłada udział 5 partnerów: Ritterhude, Bad Belzig
(Niemcy), Kupiskis (Litwa), Val – de Reuil (Francja) i Sztumu. Wnioskowane dofinansowanie
z Unii Europejskiej wynosi 150 000 Euro, tj. 70 % kosztów projektu.
W dniu 29 maja 2017 roku ogłoszone zostały wyniki oceny wniosków złożonych w Ministerstwie Sportu
i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Wniosek Miasta
i Gminy Sztum o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa boiska treningowego i kortów
tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie” złożony w dniu 27 lutego 2017 r. został zaopiniowany
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negatywnie. Na 252 złożonych wniosków zaopiniowano pozytywnie 103, 126 wniosków zostało
zaopiniowanych negatywnie, 23 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.
10. Trwa weryfikacja wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy
Szkole Podstawowej w Gościszewie” w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Możliwy do
uzyskania poziom dofinansowania to 33% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2 500 000 zł.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec czerwca 2017 r.

1.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
W dniu 16 maja 2017 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 kwietnia br.
na realizację zadań publicznych w 2017 roku. W terminie od 10 kwietnia do 8 maja br. 7 organizacji
złożyło 8 ofert. Wybrano następujące oferty udzielając dotacji na łączną kwotę 23 400 zł:
W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
Tytuł zadania: „Międzynarodowy Dzień Białej Laski”, oferta złożona na zadanie: Spotkania integracyjne
dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Sztum przez Polski Związek Niewidomych Okręg
Pomorski, wnioskowana wartość dotacji 1 000zł, wartość przyznanej dotacji 1 000 zł (wsparcie);
W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Tytuł zadania: „Badam, odkrywam, eksperymentuję – cykl dodatkowych zajęć wspierających rozwój
poznawczy dzieci 5-6 letnich”, oferta złożona na zadanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci
w wieku przedszkolnym przez Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci”, wnioskowana kwota dotacji 6 000
zł, przyznana dotacja 6 000 zł( powierzenie);
W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
Tytuł zadania: „Odkrywamy tajemnice średniowiecznego Sztumu”, oferta złożona na zadanie:
Organizacja i realizacja przedsięwzięcia kulturalnego mającego na celu podtrzymywanie tradycji
narodowej i kulturowej poprzez organizację pikniku historycznego skierowanego do mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum, w tym do osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej, wartość wnioskowana dotacji 1 000 zł, wartość przyznanej dotacji 1 000
zł (wsparcie);
Tytuł zadania: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego cykl wykładów z zakresu historii Ziemi
Sztumskiej”, oferta złożona na zadanie: Organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na
celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sztumskiej, wnioskowana wartość dotacji 1 500 zł, wartość przyznanej dotacji 1 500 zł
(powierzenie);
Tytuł zadania: „Kolonia zuchowa”, oferta złożona na zadanie: Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji
Letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum przez Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska Hufiec Sztum, wnioskowana wartość dotacji 3 000 zł, wartość przyznanej dotacji
2 500 zł (wsparcie);
Tytuł zadania: „Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci
i
młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum”, oferta złożona na zadanie Organizacja i realizacja
Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum przez Związek
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sztum, wnioskowana wartość dotacji 2 500 zł, wartość
przyznanej dotacji 2 500 zł (wsparcie);
Tytuł zadania: „Druk publikacji naukowej pod tytułem: „600 lat Sztumu. Studia z dziejów miasta i parafii
św. Anny”. Pod redakcją: Radosław Biskup ks. Andrzej Starczewski”, oferta złożona na zadanie:
Wydanie publikacji na temat Parafii św. Anny w Sztumie na podstawie materiałów z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w czerwcu 2016 r. w Sztumie. (publikacja bezpłatna, objętość minimum 10
arkuszy wydawniczych tj. min. 220 stron, nakład minimum 300 sztuk, z tego 100 egzemplarzy z
przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji przez tut. Urząd, konsultacja projektu publikacji z
Zamawiającym, okładka zawierać powinna logo 600-lecia miasta i herb Sztumu) przez Parafię
Rzymskokatolicką p.w. Św. Anny w Sztumie, wnioskowana wartość dotacji 5 000 zł, przyznana kwota
dotacji 5 000 zł (wsparcie);
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h.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Tytuł zadania: „Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, miejscach i wydarzeniach
historycznych: Wykonanie i montaż 4 tabliczek informacyjnych szklanych wraz z opracowaniem i
uzgodnieniem treści, ewentualnej grafiki na następujących budynkach w Sztumie”, oferta złożona na
zadanie: Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, miejscach i wydarzeniach historycznych:
Wykonanie i montaż 4 tabliczek informacyjnych szklanych wraz z opracowaniem i uzgodnieniem treści,
ewentualnej grafiki na następujących budynkach w Sztumie: ul. Mickiewicza 17 budynek Sądu, ul.
Mickiewicza 39 budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, budynki na terenie szpitala przy ul. Reja
12 - dawny kompleks koszarów, ul. Młyńska 10 (stary hotel) przez Towarzystwo Historyczno – Muzealne
„Powiśle”, wnioskowana kwota dotacji 3 900 zł, przyznana dotacja 3 900 zł (wsparcie).
W dniu 16 maja b.r. ogłoszony został drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017
roku w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Łączna kwota środków przeznaczonych na realizacje zadań w ramach ogłoszonego konkursu wynosi
15.000 zł. Termin otwarcia złożonych ofert wyznaczono na dzień 13 czerwca br. Ogłoszenie wyników i
podpisanie umów zaplanowano do końca bieżącego miesiąca.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr X/85/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr V/31/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za
wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum przyznane zostały nagrody dla:
- Ryszarda Mazerskiego – w wysokości 1 500 zł, prezesa Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr
– za szczególny wkład pracy włożony w osiąganie bardzo wysokich wyników sportowych sztumskich
zawodników w dziedzinie lekkiej atletyki, skuteczną popularyzację tej formy aktywności wśród
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz motywowanie Samorządu do poprawy lokalnej infrastruktury
sportowej. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do pozyskania przez Miasto i Gminę Sztum
dofinansowania na modernizację Stadionu Miejskiego;
- Andrzeja Parafiniuka – w wysokości 1 500 zł, prezesa Klubu Piłkarskiego Olimpia w latach 2000-2008
i 2011-2014 – za szczególny wkład pracy włożony w osiąganie bardzo wysokich wyników sportowych
sztumskich piłkarzy, skuteczną popularyzację dziedziny sportowej jaką jest piłka nożna wśród
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz motywowanie Samorządu do poprawy lokalnej infrastruktury
sportowej. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do pozyskania przez Miasto i Gminę Sztum
dofinansowania na modernizację Stadionu Miejskiego.
Nagrody wręczone zostały w dniu 12 maja br. podczas uroczystego otwarcia Stadionu miejskiego w
Sztumie.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało objętych 5
przedsięwzięć:
XXVI Ogólnopolski i XIV Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej – organizowany przez Zakład
Karny w Sztumie, otwarcie przeglądu zaplanowano na dzień 23 czerwca br.
Zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka organizowane przez Koło PZW nr 9 w Sztumie, w dniu 03
czerwca br.
Zawody kolarskie MTB organizowane przez KLKS LIDER Sztum w dniu 18 czerwca br.
Festyn Rodzinno – rekreacyjno – sportowy organizowany przez Szkołę Podstawową w Nowej wsi w dniu
17 czerwca br.
I Sztumski Nocny Bieg Świętojański organizowany przez LKS Zantyr Sztum w dniu 24 czerwca br.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum:
Zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka organizowane przez PZW Koło nr 9 w Sztumie, w dniu 03
czerwca br.
IV Piknik z ISKRĄ, VII Zawody w Skokach Przez Przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum, organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub
Jeździecki Iskra, w dniu 04 czerwca br.
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IV.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2016-2022 (LPR) – zakończono prace nad
LPR zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777) oraz
obowiązującymi wytycznymi krajowymi i regionalnymi w zakresie rewitalizacji. Projekt LPR w grudniu
2016 r. został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego WP (UMWP) celem wpisania na listę
pozytywnie zweryfikowanych gminnych programów rewitalizacji. W dniu 03.03.2017 r. z
przedstawicielami Zespołu ds. rewitalizacji UMWP w Gdańsku odbyło się spotkanie w sprawie projektu
LPR, podczas którego przekazane zostały uwagi do przekazanego materiału. Z uwagi na ich
wieloaspektowy wymiar wystąpiliśmy o sformułowanie uwag na piśmie celem dokonania ich
pogłębionej analizy formalno-prawnej i merytorycznej. Uwagi i zastrzeżenia UMWP do przedłożonego
projektu LPR zostały przekazane w dniu 04.05.2017 r. Projekt LPR zostanie uzupełniony bądź
skorygowany o wskazania UMWP i ponownie przedstawiony radnym. Do czasu ostatecznego
uzgodnienia dokumentu LPR z UMWP i wpisania go na listę gminnych programów rewitalizacji, zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi, nie możemy ubiegać się o środki zewnętrzne na dofinansowanie
wskazanych w nim przedsięwzięć.
2. Projekt pn. „Masz wpływ na własne życie – animacją drogą do samodzielności” – w okresie
międzysesyjnym podpisana została umowa w przedmiocie testowania przez MGOPS innowacji
społecznej na terenie miasta i gminy Sztum.
Wniosek został złożony w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
Głównym celem projektu realizowanego przez PSONI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy
skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju w okresie od
01.09.2016 r. do 31.05.2018 r. Wniosek złożony przez MGOPS w Sztumie jest innowacyjnym
przedsięwzięciem skierowanym do 6 osób mieszkających na terenie miasta i gminy Sztum,
niepełnosprawnych, samotnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, nieposiadających
rodziny (bądź posiadających rodzinę, która nie ma możliwości zapewnienia im opieki). Kluczowym
elementem innowacji społecznej jest animator osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem będzie
wsparcie osoby w codziennym funkcjonowaniu. Wymiar oferowanego wsparcia animatora będzie
stopniowo zmniejszany w wymiarze miesięcznym w celu zwiększenia swobody funkcjonowania osoby.
Jednakże wsparcie animatora w mniejszym wymiarze pozwoli zapewnić poczucie pewności i wsparcia
w pojawiających się sytuacjach trudnych. Priorytetowym celem proponowanych działań jest zwiększenie
samodzielności osób niepełnosprawnych. Wartość planowanej do realizacji w okresie od 01.06.2017 r.
do 31.10.2017 r. w naszej gminie innowacji społecznej stanowi kwotę 38 000,00 zł. w całości
finansowaną ze środków zewnętrznych.
3. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno-zawodowa” – w okresie międzysesyjnym kontynuowano realizację działań projektowych
zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, w tym m. in.:
- przeprowadzono 27 nowych wywiadów środowiskowych w celu udzielenia pomocy finansowej w
związku z udziałem w projekcie bądź podjęciem szkolenia/stażu/zatrudnienia;
- realizowano wsparcie animatora pracy w miejscu zamieszkania 32 uczestników Klubu Integracji
Społecznej (KIS);
- zorganizowano indywidualne spotkania z psychologiem dla uczestników projektu,
- monitorowano realizację kursów zawodowych dla 9 uczestników (2 osoby - kurs fryzjerski, 3 osoby –
kurs kucharza, 1 osoba – kurs komputerowy, 2 osoby – kurs księgowy, 1 osoba – kurs spawacza);
- 2 osoby w związku z podjęciem zatrudnienia zakończyły udział w projekcie;
- złożony został wniosek o płatność za miesiąc marzec 2017 r., zaktualizowano harmonogram
dokonywania wydatków;
- w dniu 18.05.2017 r., we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sztumie, zorganizowano Giełdę
Pracy, podczas której 67 klientom MGOPS, w tym uczestnikom projektu, 2 kwidzyńskie firmy
przedstawiły swoje oferty pracy;
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- 11.05.2017 r. – ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację „Warsztatów przedsiębiorczości i
ekonomii społecznej”. Ofertę złożyła Spółdzielnia Socjalna „Iskra” ze sztumskiego Pola, obecnie trwa
procedura oceny złożonego wniosku;
- 26.05.2017 r . podpisano porozumienie z podmiotami, w których realizowane będą prace społecznie
użyteczne dla 10 uczestników projektu od dnia 05.06.2017 r.;
- skierowano 21 uczestników na staż organizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Iskra” ze Sztumskiego
Pola.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym ; całkowita wartość projektu przypadająca na Miasto i Gminę Sztum wynosi 1 739 987,00
zł (w okresie 3 lat, tj. 2016-2018) i obejmie 130 mieszkańców gminy – beneficjentów pomocy społecznej.
4. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa” - w okresie międzysesyjnym kontynuowano współpracę z partnerami projektu w zakresie
rekrutacji grupy docelowej, aktualizacji wniosku o dofinansowanie i aneksu do porozumienia o
partnerstwie. Sporządzony został wniosek o płatność za I kwartał 2017 r. Projekt dotyczy aktywizacji
zawodowej klientów pomocy społecznej z powiatów malborskiego i sztumskiego, a jego liderem jest
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Na terenie Powiatu Sztumskiego obejmie 209 osób
zrekrutowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie we współpracy z PUP
w Sztumie.
Wartość projektu ogółem to 5 629 910 zł, w tym dla Powiatu Sztumskiego 2 261 094 zł.
5. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście
i Gminie Sztum” – znajduje się w okresie trwałości, w związku z tym na bieżąco monitorowana jest
praca świetlic utworzonych i wyposażonych w jego ramach oraz gospodarstw domowych. W okresie
międzysesyjnym wizytowano gospodarstwa domowe (30) i świetlice komputerowe utworzone w
jednostkach podległych wyposażonych w sprzęt i internet w ramach projektu (12) oraz opracowano
harmonogram pracy świetlic na miesiąc czerwiec 2017 r.
6. Projekt pn. „Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie MiG Sztum” – został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego
Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2017. Projekt uzyskał
maksymalną liczbę punktów w ocenie merytorycznej i znalazł się w gronie 46 projektów z całego kraju
wybranych do realizacji, ogółem w konkursie złożono 91 ofert. W okresie międzysesyjnym, tj.
01.06.2017r., podpisano z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę w sprawie
realizacji zadania publicznego. Projekt MGOPS w Sztumie jest innowacyjnym przedsięwzięciem
skierowanym do społeczności lokalnej mającym na celu przełamanie barier w stosunku do osób
z zaburzeniami psychicznymi, a także zaproponowania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego
i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotychczas na terenie Miasta i Gminy Sztum nie były
podejmowane działania o charakterze informacyjnym dotyczące specyfiki zaburzeń psychicznych.
Projekt ma na celu pokazanie, iż osoby z zaburzeniami psychicznymi potrafią funkcjonować w życiu
społecznym na równi z osobami pełnosprawnymi. W ramach projektu planuje się szereg działań, m.in.
alternatywne dla powszechnie przyjętych formy pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W
ramach działań odbędą się zajęcia z elementami hipoterapii w Stajni „Iskra” oraz z elementami
dogoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach oraz Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czerninie. Ponadto w celu upowszechnienia wiedzy nt. zaburzeń psychicznych
planowany jest happening, warsztaty edukacyjne oraz integracyjne osób z niepełnosprawnościami
z młodzieżą gimnazjalną oraz z dziećmi ze szkoły podstawowej, szkolenie dla pracowników oraz
projekcja filmów poruszających problemy osób z zaburzeniami psychicznymi. Wartość projektu to kwota
51 950,00 zł, w tym dofinansowanie 41 450,00 zł (80%). Projekt realizowany będzie w okresie od
01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
7. Projekt „Kawa dla Seniora” – od 21 marca br. sztumscy seniorzy mają możliwość skosztowania
kawy/herbaty za symboliczną złotówkę w kolejnym lokalu, po „Romie” i Caffe „Figaro”, który przystąpił
do naszej inicjatywy, tj. Drewutnia na Gapiorach (Parpary). W I kwartale br. odnotowano wzrost
zainteresowania projektem, po zaproszenia zgłosiło się 24 nowych seniorów, ogółem 164 seniorów
posiada bony na kawę/herbatę.
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8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 299 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1338 Kart. Liczba rodzin,
które otrzymały SKDR wynosi 244.
9. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – Od listopada 2014 r. Miasto i Gmina Sztum oferuje mieszkańcom
usługę teleopieki. Usługa skierowana jest w szczególności do osób starszych, niepełnosprawnych czy
samotnych; obecnie korzysta z niej 15 osób. Osoby korzystające z ww. usługi zostały dodatkowo objęte
nowym projektem tzw. „Kopertą życia”, z której to usługi korzysta ogółem 55 osób.
10. Dzienny Ośrodek Wsparcia w Czerninie (DOW) – w okresie międzysesyjnym z zajęć prowadzonych,
na mocy podpisanej umowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego, w DOW w Czerninie
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” korzystało 10 seniorów. DOW
prowadzony jest w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”. Stowarzyszenie to realizuje również na zlecenie Ośrodka
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS) – od roku 2016 prowadzony jest
w formie powierzenia realizacji zadania Stowarzyszeniu „Do życia przez życie” z Uśnic.
Z terapii prowadzonej w ŚDS korzysta obecnie 19 niepełnoprawnych osób, głównie mieszkańców MiG
Sztum. W okresie międzysesyjnym, tj. 19.05.2017 r. obył się VII Festyn rekreacyjno-sportowy pod
hasłem „Razem pokonamy przeciwności” organizowany przez ŚDS i Stowarzyszenie „Do życia przez
życie” z Uśnic w Stadninie koni „Iskra” w Sztumskim Polu z udziałem sąsiadujących uczestników
środowiskowych ośrodków wsparcia.
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 18 rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 37
mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 14 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 2 wspólne
posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 26 osób.
01 czerwca 2017 r. we wszystkich sztumskich placówkach oświatowych odbył się Ogólnopolski Głos
profilaktyki tzw. Zryw Wolnych Serc. Organizatorem głównych obchodów w tym roku była SP nr 2 w
Sztumie.
13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 2 Niebieskie Karty; zwołano 12 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 25 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
14. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – liczba rodzin uprawnionych
obecnie do świadczeń z FA to 168, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1223 rodzin (w tym
zasiłki rodzinne 597).
15. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1357 rodziny, a
wartość wypłaconych w miesiącu maju br. świadczeń wyniosła 1 003 701,36 zł. W związku z realizacją
nowego świadczenia w środowiskach objętych pomocą społeczną wdrożono wzmożony nadzór i
monitoring wydatkowania otrzymywanych świadczeń, w kilkunastu rodzinach pracownik socjalny przy
wsparciu asystenta rodziny wspierają rodziny doradztwem w zakresie gospodarowania środkami
finansowymi. W 11 rodzinach przeprowadzono wywiady pod kątem zamiany świadczenia 500+ na formę
niepieniężną, natomiast w 3 rodzinach dokonano już, w formie decyzji, częściowej zamiany świadczenia
pieniężnego na rzeczowe, głównie z przeznaczeniem na spłatę zaległości czynszowych i innych opłat.
16. W okresie międzysesyjnym wydano 173 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 313 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 68 decyzji dot. dodatku
energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 259 rodzin (468
osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 256 rodzin (766 osób w rodzinie). W ww. okresie
przeprowadzono ogółem 188 wywiadów środowiskowych, w tym 22 alimentacyjne, podpisano i
wdrożono 33 nowe kontrakty socjalne. W schroniskach przebywało 12 klientów, W DPS przebywało 15
mieszkańców MiG Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 32 osoby, natomiast w
formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 osób. Wsparciem w postaci gorącego posiłku
objętych było 276 dzieci w przedszkolach i szkołach oraz 6 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci
wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 63 rodziny (133 osoby w rodzinie). W środowiskach rodzin
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zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny (15 rodzin), który od 2017 r.
zatrudniony jest w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Od dnia 13.01.2017 r.
w 1 środowisko wprowadzono wsparcie rodziny wspierającej.
17. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w
Gdańsku w ramach wymienionego programu wydano 393 rodzinom (1023 osoby w rodzinie) skierowania
uprawniające do otrzymania żywności; żywność wydawano w dniach 8, 9 i 12 kwietnia br.
18. Wizyta studyjna przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej (ops) podległych Regionalnemu
Ośrodkowi Polityki Społecznej w Łodzi – MGOPS dwukrotnie gościł w swojej siedzibie przedstawicieli
45 ops podczas wizyty studyjnej, podczas której prezentował swoje doświadczenia i dobre praktyce w
realizacji lokalnej polityki społecznej.

1.
1)

a)








b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

V.
W ZAKRESIE OŚWIATY:
Projekty edukacyjne i programy.
Projekt RPPM.03.02.01-22-0131/15 pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli
trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do 978 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz 114 nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych
projektem. Celem projektu: jest poprawa jakości kształcenia 978 uczniów poprzez zapewnienie
kompleksowego wsparcia szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez Miasto i Gminę
Sztum. Projekt realizowany jest od października 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Całkowita wartość
projektu 3.475.600,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3.301.820,00 zł oraz wkład własny w
kwocie 173.780,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
Realizowano zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia specjalistyczne w ramach:
Laboratorium fizycznego, biologicznego i chemicznego, przyrodniczego, matematycznego,
Laboratorium Języków Obcych,
Akademii Mechaniki i Robotyki,
Akademii Rozwoju Osobistego,
Pogotowia matematyczno- przyrodniczego,
Specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
stymulacyjno-relaksacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, terapii ruchowej, kinezjologii edukacyjnej,
Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.
Łącznie w zajęciach uczestniczy 1109 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, z czego niektórzy
uczniowie uczestniczą w kilku rodzajach zajęć, co łącznie daje 2144 uczestników zajęć.
Dokonano rozliczenia godzin zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych zrealizowanych przez nauczycieli
w okresie 18.04-19.05.2017 roku.
Przygotowano dane niezbędne do rozliczenia godzin zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych
zrealizowanych przez nauczycieli w okresie 22.05-16.06.2017 roku.
W dniu 13.05.2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego na Helu wraz z rejsem statkiem w ramach zajęć Laboratorium Biologicznego.
W zajęciach wyjazdowych brało udział 40 uczniów i 4 nauczycieli Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie.
W dniu 20.05.2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe na Politechnikę Gdańską w ramach zajęć z Akademii
Mechaniki i Robotyki. W zajęciach wyjazdowych brało udział 92 uczniów i 11 nauczycieli ze szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum.
W dniu 27.05.2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe na Bałtycki Festiwal Nauki w ramach zajęć z
Laboratorium Chemicznego. W zajęciach wyjazdowych brało udział 113 uczniów i 12 nauczycieli z
gimnazjów: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 2 w Czerninie.
W dniu 05.06.2017 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Gdańskiego Parku Naukowo-Technicznego,
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach zajęć z Pogotowia Matematyczno14 | S t r o n a
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j)

k)

l)

2)
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b.
c.
b)

2.
1.

2.

3.

4.

Przyrodniczego. W zajęciach wyjazdowych brało udział 29 uczniów i 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi.
W dniach 08-09.06.2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe do Gdańskiego Parku Naukowo-Technicznego,
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach zajęć z Pogotowia MatematycznoPrzyrodniczego. W zajęciach wyjazdowych brało udział łącznie 61 uczniów i 9 nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.
W dniach 10.06.2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego na Helu wraz z rejsem statkiem w ramach zajęć z Laboratorium Biologicznego.
W wycieczce brało udział 63 uczniów i 6 nauczycieli Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.
Ogłoszono kolejny konkurs na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu koordynatora projektu pn. Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa
jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko
- Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie. Termin składania ofert upłynął w 09.06.2017 roku. Konkurs
ponownie nie został rozstrzygnięty ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
Ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego. Termin składania ofert upływa
w dniu 21.06.2017 roku.
Projekt RPPM.03.01.00-22-0131/16 pn. Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc
edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych dla 70 dzieci 3-4 letnich oraz
zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 4 Ośrodkach Wychowania
Przedszkolnego (OWP), dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Projekt
realizowany będzie w okresie styczeń-grudzień 2017. Całkowita wartość projektu 1.066.824,00 zł. w tym
dofinansowanie w wysokości 906.800,00 zł oraz wkład własny w kwocie 160.024,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
Dokonano rozliczenia godzin zajęć zrealizowanych przez nauczycieli w okresie 18.04-19.05.2017 roku.
Przygotowano dane niezbędne do rozliczenia godzin zajęć zrealizowanych przez nauczycieli w okresie
22.05-16.06.2017 roku.
Wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników.
Ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz materiałów plastycznych
i biurowych. Wyłoniono ofertę Wykonawcy na dostawę materiałów biurowych i plastycznych
Wykonawcą usługi jest firma: Moje Bambino Sp. z o.o. SP. k. Łódź na łączną kwotę 11.233,55 zł. W
postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego obecnie trwa analiza ofert.
Bieżąca działalność.
W ramach Rządowego programu „Darmowe Podręczniki” złożono wniosek o dotację, która w roku
szkolnym 2017/2018 zapewni uczniom klas I-VII oraz II i III gimnazjum bezpłatne podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wnioskowana kwota powyżej dotacji wyniosła 211.374,47 zł.
Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na okres styczeń-czerwiec
wystawiono łącznie 176 decyzji administracyjnych przyznające prawo do stypendium szkolnego na
łączną kwotę 126.360,00 zł. Obecnie trwa rozliczanie faktur, rachunków. Powyższy zakup w ramach
stypendium szkolnego będzie miał charakter gotówkowy. Środki finansowe zostały przyznane na zakup
pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym w szczególności z przeznaczeniem na podręczniki,
przybory szkolne, strój sportowy, wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne.
Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu doposażenia pomieszczeń do nauki w meble. Wniosek
złożono na kwotę 217.760,00 zł.
W dniu 17 maja 2017 roku odbyły się konkursy na dyrektorów szkół. W wyniku postepowania
konkursowego dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie została Pani Aldona
Ruszkowska, dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie została Pani
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Agnieszka Bogucka, a dyrektorem Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.
„Kubusia Puchatka” w Sztumie została Pani Agnieszka Jagielska.
W dniu 15 maja minął termin składania wniosków o pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli
emerytów. Wpłynęło 38 wniosków. W dniu 8 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji zdrowotnej, która
zakwalifikowała wszystkie wnioski do udzielenia pomocy.
W dniu 24 maja 2017 roku dokonano zmiany wpisu pod numerem MGZO.4430.1.2011 z dnia 03.06.2011
roku w ewidencji szkół i placówek niepublicznych dotyczącej przekształcenia niepublicznego gimnazjum
w ośmioletnią Niepubliczną Szkołę Podstawową w Barlewiczkach.
Wojewoda podpisał umowę 29 maja 2017 z Miastem i Gminą Sztum o udzielenie dotacji celowej z
budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących
podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Całkowita
wartość programu to 53100,00 zł z czego 10620,00 zł to udział finansowy Miasta i Gminy Sztum, a
42.480,00 zł kwota dofinansowania.
Ponownie ogłoszono konkursy na wolne stanowiska urzędnicze tj.:
Na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze
środków UE- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu
pn. „Z Przedszkolem na Ty…”.
Na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze
środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji
i rozliczania projektu pn. „Z Przedszkolem na Ty…”.
Na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze
środków UE- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu
pn. „Naukowy zawrót głowy...”
Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
W dniu 13.05.2017r zorganizowano gminny etap konkursu „Polskie zamki gotyckie” dla szkół
podstawowych i gimnazjów- I m. Agata Lityńska ( 3 laureatów etapu
gminnego z naszego gimnazjum).
W dniu 15.05.2017r. 8 uczniów uczestniczyło w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu HistorycznoArtystycznego Pamięć Nieustająca.
W dniu 20.05.2017r odbył się kolejny dzień otwarty dla uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym
rozpoczną naukę w klasie 4 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
W dniu 24.05.2017r odbył się finał regionalny V Olimpiady Przyrodniczej „Przyroda Powiśla, Warmii i
Żuław” – 7 miejsce zajął Kacper Grudniewski, Aleksandra Zdziennicka- 12 miejsce.
W dniu 01.06.2017r. społeczność gimnazjum zebrała się, by uczestniczyć w „Zrywie Wolnych
Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka w ramach akcji PaT,
który inspiruje i wspiera środowiska młodych do brania sprawy w swoje ręce poprzez profilaktykę
rówieśniczą.
W dniach 01-03.06.2017r odbył się finał ogólnopolskiego konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego - za wolność
Waszą i Naszą" – Kacper Najda uzyskał tytuł laureata.
W dniu 05.06.2017r dla uczniów Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości i klas trzecich odbyły się warsztaty
zorganizowane przez doradców zawodowych Centrum Rozwoju Talentów z Gdańska.
W dniu 08.06.2017 r odbył się II etap (centralny) - finału konkursu „Polskie zamki gotyckie” odbył się
w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim (zamek).
W dniach 08-09.06.2017r nastąpiło podsumowanie projektu Inny nie znaczy gorszy w ramach programu
Solidarnej Szkoły- nasze gimnazjum zdobyło tytuł Solidarnej Szkoły już po raz czwarty.
W dniu 12.06.2017r uczniowie naszego gimnazjum wezmą udział w konkursie recytatorskim „Rodzina”
organizowanym przez Młodzieżową Radę Gminy Sztum
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
maj/czerwiec bieżący nadzór nad pracą szkoły, realizacją projektów edukacyjnych.
W dniu 15.05.2017 roku siedmioro uczniów z klas IV-VI otrzymało wyróżnienie w Diecezjalnym
Konkursie Religijnym „Fatma – orędzie nadziei na dzisiejsze czasy” w kategorii – montaż słowno –
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muzyczny.
c) w dniu 16.05.2017 roku dzieci kl. III brały udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym – zdobyte I
miejsce.
d) W dniu 01.06.2017 uczniowie szkoły w brały udział w „III Zrywie Wolnych Serc”.
e) W dniach 31.05.2017 – 02.06.2017 odbyła się szkolna wycieczka do Białowieży /35 dzieci/.
f) W dniu 08.06.2017 odbyła się wycieczka szkolna klas 0 – III do Wdzydz.
g) W dniu 08.06.2017 odbyły się egzaminy na kartę rowerową.
h) Czerwiec - Przygotowania do festynu rodzinnego, prace związane z zakończeniem roku szkolnego,
obsługa funduszu socjalnego, dokumentacji szkolnej.
3) W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
a) W dniach 12.05.2017r., 26.05.2017 r., 02.06.2017 r. „Bajki kochamy, więc bajek słuchamy” –
realizując cykl działań z planu rocznego, mających na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, wysłuchanie opowiadań pt. „Przygody Koziołka Matołka”
w grupie 4-latków, czytanych przez dziadka jednego z dzieci.
b) W dniach 15.05.2017r, 17.05.2017r, 23.05.2017 r odbyła się wycieczka tematyczna na łąkę – w ramach
realizowanej tematyki grupa 4-latków oraz 6-latków na 5 godz. udała się na wycieczkę pieszą na łąkę,
gdzie prowadziły obserwację z wykorzystaniem lup. Dzieci poprzez bezpośrednie doświadczenie i
obserwację mogły zgłębić wiedzę na temat zwierząt i roślin żyjących na łące.
c) W dniach 11.05.2017r, 24.05.2017r, 25.05.207r, 31.05.2017r, 05.06.2017r, 06.06.2017r, 08.06.2017r,
„Poznajemy zawody naszych rodziców” – realizacja projektu w grupie 6-latków. Dzieci z grupy 6latków w ramach realizacji projektu uczestniczyły w wycieczkach pieszych oraz spotkaniach z rodzicami
w ich miejscu pracy. I tak dzieci odwiedziły: zakłady „Fila”, Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną, Halę
w Gimnazjum, Ośrodek Szkolenia Kierowców, Hurtownię Spożywczą „U Stacha”, Gospodarstwo
Ogrodnicze w Barlewiczkach.
d) W dniu 12.05.2017r odbyły się zabawy w „Chatce Skrzatka”. Grupa 4-5-latków uczestniczyła w
urodzinowych zabawach zorganizowanych wspólnie z rodzicem w sali zabaw „Chatka Skrzatka”.
e) W dniu 15.05.2017r „Wiosenna łąka” - zajęcia otwarte dla rodziców - W grupie 6-latków odbyły się
zajęcia otwarte dla rodziców podczas, których mogli obserwować dzieci w czasie zajęć.
f) W dniu 16.05.2017r odbyły się warsztaty muzyczne -„Owocowe nutki” W warsztatach udziały wzięły
dzieci z ośmiu grup przedszkolnych. Koncert połączony był z pokazem wykonania instrumentów z
warzyw i owoców, umożliwił dzieciom bezpośrednią obserwację i kontakt ze sztuką.
g) W dniach 16.05.2017r, 17.05.2017r, 30.05.2017r miała miejsce wycieczka wyjazdowa do Parpar.
Wyjazd trzech grup tj. grupy 4-latków i dwóch grup 4-5-latków do Parpar na zajęcia edukacyjne „Zielony
świat Rusałki Parparelli”. Dzieci miały okazję poznać środowisko leśne oraz kształtować postawy
proekologiczne.
h) W dniach 16.05.2017r, 23.05.2017r, 30.05.2017r przedszkolu odbywały się dodatkowe zajęcia
plastyczne mające na celu rozwijanie zdolności malarskich wśród dzieci. Zajęcia przeprowadzone zostały
przez nauczycielki.
i) W dniach 17.05.2017r, 24.05.2017r, 31.05.2017r organizowano dodatkowe zajęcia języka
niemieckiego. W przedszkolu systematycznie odbywały się dodatkowe zajęcia j. niemieckiego
prowadzone przez nauczycielkę p. A. Mroczkowską. Zajęcia te mają na celu osłuchanie się z językiem
obcym oraz poprzez zabawę, naukę prostych słów i zwrotów w języku niemieckim.
j) W dniu 22.05.2017r odbyła się wycieczka wyjazdowa do Tuchlina. Wyjazd dwóch grup tj. 4-latków i
6-latków do ZOO egzotycznego w Tuchlinie.
k) W dniu 23.05.2017r odbyło się Spotkanie z pracownikami Straży Pożarnej z okazji uroczystości
Dnia Strażaka. Grupa 4-latków odwiedziła Państwową Straż Pożarną w Sztumie z okazji ich święta.
l) W dniu 23.05.2017r odbyła się wycieczka wyjazdowa do Gdańska Oliwy. Dzieci z grupy 4-latki
uczestniczyły w wyjeździe do ZOO w Gdańsku Oliwie.
m) W dniu 23.05.2017 r „Mydło lubi zabawę” – realizując zadanie z projektu w dwóch grupach wiekowych
tj. w grupie 4-latków i grupie 6-latków, odbyły się zabawy badawcze pod hasłem „Brud się boi mydła”.
n) W dniach 23.05.2017r, 06.06.2017r odbyła się wycieczka wyjazdowa do Grudziądza. Wyjazd dwóch
grup tj. grupy 5-latków i 4-5-latków do Miastecka Westernowego w Grudziądzu.
o) W dniach 24.05.2017r, 25.05.2017r, 29.05.2017r, 30.05.2017r odbył się Dzień Mamy– obchody święta.
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p) W dniach 25.05.2017r, 26.05.2017r „Klub Zdrowej Wiewiórki” – obchody Światowego Dnia Mleka.
W ramach realizacji projektu, w ośmiu grupach wiekowych odbyły się zajęcia na temat „Lubię mleko i
jego przetwory”. Dzieci mogły wzbogacić swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania.
q) W dniu 26.05.2017r odbyły się zajęcia sportowe w ramach projektu „Sport to zdrowie”. W grupie 56-latków realizującej projekt sportowy, odbyły się zajęcia sportowe z trenerem na Orliku oraz zwiedzanie
wyremontowanego stadionu w Sztumie.
r) W dniu 29.05.2017r odbył się Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jestem małym ratownikiem”.
Dzieci z grupy 5-6-latków pod kierunkiem wychowawczyni przygotowały prace plastyczne na konkurs
pod wyżej wymienionym tytułem.
s) W dniu 29.05.2017r odbył się Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ruch to zdrowie każdy
przedszkolak ci to powie”. Dzieci z grupy 5-6-latków pod kierunkiem wychowawczyni przygotowały
prace plastyczne na konkurs pod wyżej wymienionym tytułem.
t) W dniu 29.05.2017r odbyła się wycieczka wyjazdowa do sali zabaw w Tczewie. Grupa 4-latków wraz
z przedszkolakami z Waplewa uczestniczyła we wspólnym wyjeździe do Tczewa.
u) W dniu 29.05.2017r odbyły się zajęcia dodatkowe - „Matematyka” –. W ramach przedsięwzięcia pt.
„Matematyka” przeprowadzone zostały w dwóch grupach tj. 6-latków i 4-5-latków dodatkowe zajęcia
matematyczne metodą NUMICON.
v) W dniu 31.05.2017r „Zostań Przyjacielem Drzew” – w ramach realizacji zadań z projektu
ekologicznego „Ekoludek w świecie drzew”, wydano folder dla dzieci i rodziców na temat ochrony
drzew.
w) W dniu 01.06.2017r. Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – uroczystość ogólno przedszkolna.
Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych uczestniczyły w atrakcjach przygotowanych z okazji ich
święta, a były to m.in. przedstawienie w wykonaniu nauczycielek pt. „Brzydkie kaczątko”, lody,
puszczanie wielkich baniek mydlanych, itp.
x) W dniach 06.06.2017r i 08.06.2017r odbyła się wycieczka piesza do sali zabaw „Chatka Skrzatka”.
Dwie grupy tj. grupa 6-latków i grupa 6-latków na 5 godz. uczestniczyły w zabawach, jakie oferuje
odwiedzone przez nie miejsce.
y) W dniu 06.06.2017r. nastąpiło zakończenie projektu -„Zwierzaki i ich przyjaciele dzieciaki” Grupa
5-latków w ramach realizowanego projektu zorganizowała wystawę plastyczną pt. „Pies i kot moim
przyjacielem”. Na wystawie umieszczono prace wykonane przez dzieci i ich rodziców.
z) W dniu 07.06.2017r realizowano projekt „Mały Ratownik”. W dwóch grupach 3-latków w Gimnazjum
przeprowadzono zajęcia warsztatowe mające na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń, dostarczenie
wiedzy na temat gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc oraz zdobycie wiedzy o udzielaniu
pierwszej pomocy.
aa) W dniu 07.06.2017r odbyło się spotkanie z hodowcą papug i kanarków. Dzieci z grupy 4-latków
odwiedziły hodowlę ptaków w ramach współpracy z rodzicami. Mogły bezpośrednio obserwować
zachowania ptaków.
bb) W dniu 08.06.2017r miał miejsce Dzień Taty na sportowo. W grupie 4-latków odbyły się zajęcia
sportowe z tatusiami. Celem zajęć było dostarczenie okazji do wspólnych zabaw rodziców i ich dzieci.
cc) W dniu 08.06.2017r odbyła się Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków. Dzieci z grupy 5-latki
wzięły udział w olimpiadzie sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Nr 2 „Na słonecznej Górce”.
dd) W dniu 08.06.2017r Cała Polska Czyta Dzieciom – uroczyste podsumowanie całorocznej akcji.
Dzieci z grupy 5-6-latków uświetniły swoim występem podsumowanie akcji „Głośnego czytania” – dla
zaproszonych gości w SCK wykonały przedstawienie pt. „Kraina Lodu”.
ee) W dniu 09.06.2017r odbyła się wycieczka piesza na stadion miejski. Grupa 4-latków zwiedzała stadion
miejski, poznając ważne obiekty w mieście.
ff) W dniu 13.06.2017r odbyło się Spotkanie z policjantem „Bezpieczne wakacje”. Grupa 4-latków
spotkała się z policjantem, aby poruszyć ważny temat – bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
gg) W dniu 13.06.2017r „W średniowiecznym zamku” – realizacja projektu. W ramach projektu grupa 6latków przygotowała i wykonała dla wszystkich grup przedszkolnych przedstawienie pt. „Dawno, dawno
temu …”.
4) Zespół Szkół w Czerninie:
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a) W miesiącu maju otrzymano certyfikat Fundacji bliżej szczęścia za zaangażowanie, wsparcie oraz pomoc
przy realizacji akcji „Pomaganie przez odkręcanie”.
b) 06 maja 2017 r. grupa gimnazjalistów uczestniczyła w paradzie Schumana w Warszawie.
c) 11 maja 2017 r. grupa rodziców wychowanków przedszkola wystawiła dla swoich pociech „Rzepkę”
Juliana Tuwima.
d) Dnia 12.05.2017 w naszym gimnazjum odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych realizowanych
przez uczniów przy pomocy nauczycieli.
e) .12 maja 2017 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów zorganizowano warsztaty z nasłuchem dla
rodziców i uczniów.
f) W dniu 16 maja grupa uczniów ze Szkolnego Koła Przedsiębiorczości z gimnazjum w Czerninie, pod
opieką pani Beaty Fijałkowskiej, wybrała się z wizytą do Banku Spółdzielczego w Sztumie.
g) Dnia 16 maja uczniowie klasy IIIa wybrali się na Gminny Konkurs Ekoturniej Wiedzy Ekologicznej
"ŻYJĘ ZDROWO I EKOLOGICZNIE", który odbył się w Szkole Podstawowej w Sztumie. Cała
klasa spisała się znakomicie i zajęła I miejsce.
h) W dniu 17 maja - II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym chłopców ze szkoły podstawowej.
i) W dniu 18 maja 2017 roku, uczestniczyliśmy w tegorocznych Warszawskich Targach Książki, które
w tym roku odbywały się na stadionie PGE Narodowy.
j) 18 maja odbyły się indywidualne zawody LA gimnazjum. Nasi uczniowie zajęli:
o IV miejsce - Zuzanna Walczak 100m dz
o II miejsce - Sztafeta dziewcząt 4x100
o 100m - II miejsce Aleksander Gołombek
o 300 m - I miejsce Jasiński Dawid
o 600m - II m-ce Szymon Maczyszyn
o 1000m - III m-ce Michał Olszynka
o 2000m - I m-ce Łukasz Krupa
 II m-ce Piasecki Sebastian
 III m-ce Łukasz Piskorski
o skok w dal : I m-ce Spiner Sebastian
 II m-ce Węgliński Michał
o pchnięcie kulą: II m-ce Aleksander Gołombek
o Rzut oszczepem: I m-ce Piotr Ołdak
 II m-ce Maciej Żygadło
 III m-ce Dawid Jasiński
o Sztafeta 4x100 - III m-ce
k) 20 maja 2017 r. trzy grupy uczniów z Zespołu Szkół w Czerninie (grupa z gimnazjum i dwie grupy ze
szkoły podstawowej) uczęszczających na zajęcia Akademii mechaniki i robotyki uczestniczyły w
Trójmiejskim Turnieju Robotów organizowanym już kolejny raz przez studentów ze Studenckiego Koła
Automatyków SKALP działającego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdańskiej.
l) 25 maja 2016 roku w Sztumie odbyły się Mistrzostwa Szkół w Superfarmera. Grupa wolontariuszy
pomagała przy ich przeprowadzaniu.
m) 27 maja 2017 r. zespół taneczny „Gwiazdy” reprezentował szkołę na Pikniku z Medykiem
przygotowanym przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie.
n) 31 maja 2017 r. Grupa 20 gimnazjalistów z Czernina wzięła udział w zajęciach profilaktycznych
zorganizowanych przez Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
o) 01 czerwca 2017 odbyły się w placówce obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. W ramach
obchodów odbyły się liczne konkursy dotyczące zdrowego trybu życia, rozgrywki sportowe oraz Zryw
Wolnych Serc - wolnych od uzależnień i obojętności na drugiego człowieka miał on podkreślić, że życie
bez przemocy, alkoholu i wszelkiego rodzaju dopalaczy, jest o wiele bardziej wartościowe.
p) 2 czerwca 2017r uczennica klasy IB Gabriela Czarnecka i nauczycielka Katarzyna Chańko udały się na
II etap IV Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej. Uczennica wykazała się ogromną wiedzą i zajęła II m-ce.
q) W dniu 4 czerwca 2017 r. dyrektor placówki na uroczystej Gali Plebiscytu Przedszkole Roku 2017
odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca w powiecie sztumskim w w/w plebiscycie. Również nauczycielka
19 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

Magdalena Marchel zajęła II m-ce w konkursie na najlepszego nauczyciela przedszkola w powiecie
sztumskim.
r) Uczennice klasy Ia zawodniczki naszego UKS "Sokolik" Julia Ewertowska z Oliwią Majewską
zwyciężyły w wyścigu K-2 na dystansie 200m w "Otwartych Mistrzostwach Województwa Warmińsko
-Mazurskiego" rozegranych na jeziorze Czok w Mrągowie. Oliwia wywalczyła jeszcze srebrny medal w
wyścigu K-1 na tym samym dystansie.
s) Dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół w Czerninie wzięło udział w ogólnopolskim konkursie
matematycznym PANDA, który odbył się 4 marca. Otrzymaliśmy wyniki: Filip Majewski i Kacper
Kaniepień z klasy II gimnazjum spisali się znakomicie zajmując wysokie miejsca. Filip uzyskał tytuł
laureata III miejsca (58 pkt/60), natomiast Kacper otrzymał wyróżnienie (51 pkt/60) zajmując 10 miejsce.
t) 6 czerwca 2017 r. w naszej placówce odbył się kolejny konkurs Matematyczno – Przyrodniczy Czar-Par
dla uczniów gimnazjów z powiatu sztumskiego.
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:
a) W dniu 11.05.2017 r. odbył się III konkurs języka angielskiego środowisk poza wielkomiejskich –
etap szkolny, laureat – Kacper Gerda.
b) W dniu 11.05.2017 r. wzięto udział w Turnieju Mini Piłki Nożnej dziewcząt w Dzierzgoniu.
c) W dniu 12.05.2017 r. wzięto udział w uroczystym otwarciu Stadionu Miejskiego w Sztumie, udział w
zawodach lekkoatletycznych.
d) W dniu 12.05.2017 r. odbyły się warsztaty ornitologiczne. Spotkanie zorganizowane w ramach projektu
pn. „Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności”, dotowanego jest przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
e) W dniu 12.05.2017 r. odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkurs Plastycznego „Owocowo –
warzywna postać” w ramach realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” Cele konkursu:
kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, pobudzenie
wyobraźni plastycznej dzieci, umiejętność zastosowania jednej z różnorodnych technik plastycznych.
Na konkurs wpłynęło 112 prac. Nagrodzono i wyróżniono:
I MIEJSCE
o Anna Zembrzuska kl. I a SP2 Sztum
o Agata Machnikowska kl. II a SP2 Sztum
o Maria Święcicka kl. I b SP2 Sztum
o Paweł Szafrański kl. I b SP2 Sztum
o Lena Iwańska kl. III SP Nowa Wieś
o Alicja Czeszejko kl. I a SP2 Sztum
o Anna Dobosz kl. I a SP2 Sztum
o Nikola Mościbrodzka kl. III a SP2 Sztum
II MIEJSCE
o Małgorzata Rafalska kl. I b SP2 Sztum
o Szymon Gręda kl. II d SP2 Sztum
o Weronika Bucewka kl. III SP Nowa Wieś
o Ewa Paszko kl. II ZS Gościszewo
o Julia Stech kl. III ZS Gościszewo
III MIEJSCE
o Jakub Powierza kl. III g SP2 Sztum
o Julia Sałek kl. III d SP2 Sztum
o Tymoteusz Mroczkowski kl. I a SP2 Sztum
o Zofia Knitter kl. I a SP 2 Sztum
o Marta Kwella kl. III SP Nowa Wieś
WYRÓŻNIENIA
o Oliwia Felenczak kl. III d SP2 Sztum
o Wojciech Baca kl. I b SP2 Sztum
o Amelia Gralik kl. II a SP 2 Sztum
o Borys Michalski kl. II a SP2 Sztum
o Nikodem Wnorowski kl. III c SP2 Sztum
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Wojciech Osiński kl. III f SP 2 Sztum
Dominika Zielińska kl. I b SP2 Sztum
Alex Selonka kl. III b SP2 Sztum
Natalia Stec kl. III f SP 2 Sztum
Blanka Lepka kl. I b SP 2 Sztum
Nadia Lepka kl. III b SP 2 Sztum
Julia Paziewska kl. I b SP 2 Sztum
Maria Kanarek kl. I b SP 2 Sztum
W dniu 13.05.2017 r. odbył się wyjazd do Nowego Stawu na konkurs z języka angielskiego.
W dniu 15.05.2017 r. wzięto udział w gminnym etapie konkursu wiedzy o zamkach gotyckich w
Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
h) W dniu 15.05.2017 r. odbyła się wycieczka klas 1a, 1b, 2c, 2d do Teatru Dramatycznego w Elblągu –
udział w przedstawieniu „Czarodziejskie krzesiwo”.
i) W dniu 16.05.2017 r. odbył się gminny Konkurs Wiedzy ekologicznej „Żyję zdrowo i ekologicznie”.
W konkursie wzięły udział szkoły: SP Nowa Wieś, ZS Czernin, SP Nr 2 Sztum.
Cele konkursu: rozwijanie poczucia odpowiedzialności za naturalne środowisko człowieka, uświadomienie
skutków niszczącego działania człowieka, wskazanie korzyści płynących z recyklingu, zachęcanie do
zdrowego i ekologicznego trybu życia.
j) W dniu 16-17.05.2017 r. odbyły się zebrania i konsultacje z rodzicami. Analiza sfery dydaktycznej i
wychowawczej klasy i ucznia indywidualnie, omówienie z rodzicem (w czasie konsultacji
indywidualnej) sytuacji dydaktycznej ucznia zagrożonego niepromowaniem, przedstawienie
zaplanowanych działań przewidzianych planem wychowawczym szkoły, omówienie przebiegu i
organizacji festynu szkolnego, zaplanowanych wycieczek i wyników pomiarów dydaktycznych.
k) W dniu 17.05.2017 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – laureaci:
Wyniki dla kategorii:
Żaczek - klasa 2 szkoły podstawowej
Rygielska Roksana - wynik bardzo dobry
Nazarewicz Aleksandra - wyróżnienie
Wichrowska Zuzanna
Kownacka Kornelia
Jaśtak Dariusz
Maksymilian Bugaj
Michalski Borys
Prymak Julia
Filip Warunek
Wyniki dla kategorii:
Maluch - klasa 3 szkoły podstawowej
Piróg Cyprian wynik bardzo dobry
Maciej Kopczyński - wyróżnienie
Socha Beniamin
Julia Salek
l) W dniu 17.05.2017 r. wzięto udział w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym –
Stadion Miejski w Sztumie.
m) W dniu 18.05.2017 r. odbył się wyjazd do Warszawy na Międzynarodowe Targi Książki – Koło
Miłośników Książki.
n) W dniu 19.05.2017 r. odbył się wyjazd do Elbląga po odbiór nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy
Religijnej Diecezji Elbląskiej.
o) W dniu 19.05.2017 r. odbył się wyjazd do Gdańska na Zawody Lekkoatletyczne „Lekkoatletyka dla
każdego”.
p) W dniu 19.05.2017 r. odbył się wyjazd do Gdyni – wzięto udział w pikniku ekologicznym pod hasłem
„Bioróżnorodność – poznaj by zachować”– klasa 5a i 5b.
q) W dniach 19.05 - 25.05.2017 r. - Bestsellery szkolne – popularyzacja czytelnictwa. Przez cały tydzień
uczniowie klas II i III w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wybierali najlepsze ich
o
o
o
o
o
o
o
o
f)
g)
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zdaniem bestsellery szkolne. Wszystko po to, by biblioteka klas młodszych mogła pochwalić się
najnowszymi , świetnymi i ciekawymi książkami.
r) W dniu 19.05.2017 r. zdobyto II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „I Ty możesz
zostać Pitagorasem” – Cyprian Piróg, kl. 3e. (odbiór nagrody nastąpił 31.05).
s) W dniu 19.05.2017 r. - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych – laureaci:
Wyniki:
Natalia Banaszak, 2g – nagroda
Kornelia Kownacka, 2g
Borys Michalski, 2a
Adrianna Truty, 2h
Maciej Kopczyński, 3b
Patrycja Sabara, 3c
Jan Szwed, 3d
Marcelina Glaza, 2j - wyróżnienie
Magdalena Góra, 2j
Julia Paklepa, 2g
Zuzanna Prymak, 2g
Roksana Rygielska, 2g
Michał Serkowski, 2b
Karol Chudzik, 3c
Ada Gejda, 3d
Michał Majder, 3h
Kacper Pepliński, 3d
Cyprian Piróg, 3e
Marek Serkowski, 3d
Beniamin Socha, 3d
Igor Walczykowski, 3h
t) W dniu 20.05.2017 r. wzięto udział w Trójmiejskim Turnieju Robotów.
u) W dniu 22-26.05.2017 r. odbyła się wycieczka do Szklarskiej Poręby – klasa 6b.
v) W dniach 22-26.05.2017 r. odbyły się teoretyczne testy wiedzy dopuszczające do egzaminu praktycznego
na Kartę Rowerową
w) W dniach 22.05. (30.05) 2017 r. odbyła się wycieczka klasy 3f (22.05.), klasy 3b, 3c, 3e (30.05.).
Zwiedzanie Torunia, obejrzenie wystaw interaktywnych Geodium i Orbitarium, spacer po Rynku
Staromiejskim ku Bramie Klasztornej, wejście na Wieżę Ratuszową, zwiedzanie Muzeum Piernika.
x) W dniu 23.05.2017 r. odbył się koncert muzyczny „Przeboje Pani Marii”. Cel edukacyjny: Postać i
twórczość Marii Konopnickiej. Kto to jest poeta i kompozytor? Pieśni do tekstów Marii Konopnickiej.
y) W dniu 23.05.2017 r. odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców prowadzone Metodą Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne.
z) W dniu 24.05.2017 r. wzięto udział drużyny klas 1-3 ( Ania Dobosz, kl. 1a, Lena Weiss, kl. 2a, Amelia
Maziarz, kl. 3a) w Powiatowym Konkursie literackim „W Lekturowie”. Grupa zajęła 3 miejsce.
aa)
25.05.2017 r. odbył się Światowy Dzień Mleka. Swobodne wypowiedzi na temat "Po co komu
mleko?". Poznanie cyklu produkcyjnego mleka na podstawie historyjki obrazkowej "Od króweczki do
miseczki". Wartości odżywcze mleka. Produkty mleczne.
bb)
W dniu 25.05.2017 r odbył się szkolny Konkurs Pięknego Czytania klas 3 – promowanie istoty
umiejętności czytania i jej przydatności w życiu oraz czytelnictwa.
cc)
W dniu 25.05.2017 r odbył się wyjazd do Chojnic na Mistrzostwa Województwa w Czwórboju
Lekkoatletycznym.
dd)
W dniu 25.05.2017 r. Rada Pedagogiczna dokonała pomiarów wewnętrznych i sporządziła
raporty z ewaluacji wewnętrznej.
ee)
W dniu 25.05.2017 r. odbył się wyjazd do Uśnic, gra terenowa podchody, zdobywanie nowych
sprawności i wiedzy o przyrodzie – klasa 4d.
ff) W dniu 26.05.2017 r. odbyła się Żywa Lekcja Przyrody. W podświetlonych terrariach dzieci mogły
obejrzeć patyczaki i straszyki, które potrafią tańczyć przy muzyce, kameleony, gekony i skorpiony,
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krocionogi, modliszki, ogromne ptaszniki oraz karaczany. Ciekawym opowieściom na temat tych
niezwykłych zwierząt nie było końca.
gg)
W dniu 26.05. (30.05) 2017 r. odbyła się wycieczka klasy 2h, 2i (26.05), klasy 2e, 2g, 2j do
Centrum Nauki „Eksperyment”- rozwijanie ekspresji twórczej i logicznego myślenia, rozwijanie
zainteresowań uczestników, nauka przez doświadczenie, obserwację, działanie.
hh)
W dniu 27.05.2017 r. - W ramach I Szkolnego Festiwalu Nauki "Naukowy zawrót głowy" w
sobotę odbyły się dla chętnych uczniów z klas I-III EKO-warsztaty. Mali badacze -odkrywcy rozpoczęli
przygodę z nauką zajęciami "Czego gołym okiem nie widać". Poprzez okular mikroskopu ujrzały budowę
skrzydełka osy, włókna jedwabiu, rozszyfrowały zakodowane informacje. Rozwijali kreatywność
podczas zajęć "Coś z niczego. Recykling- co to takiego?", podczas których wymyślali nowe zastosowania
dla zużytych przedmiotów.
Realizacji kolejnych zadań sprzyjało zastosowanie zasady: widzę, dotknę, poznam, zapamiętam. W
klasie przyrodniczo - ekologicznej zostały przybliżone "Tajemnice wody" . Sprawdziliśmy co pływa, co
tonie, nauczyliśmy jajko pływać oraz dowiedzieliśmy się co to takiego jest napięcie powierzchniowe
wody. Staraliśmy się zrozumieć zjawiska występujące w przyrodzie, np. co kryje wnętrze wulkanu?
ii) W dniach 29.05 – 02.06.2017 r. odbył się I Szkolny Festiwal Nauki:
- konkursy matematyczne i przyrodnicze
- Dzień Języków Obcych
- Koncert muzyczny „Szkolne talenty”
- warsztaty chemiczne
- warsztaty fizjologiczne „Mózg”
jj) prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz godzin wychowawczych w ciekawy, innowacyjny sposób, akcentując
naukową stronę zdobywania wiedzy
kk) W dniach 29-30.05.2017 r. odbył się wyjazd do Zielonej Szkoły na Kaszubach, zwiedzanie – klasa 5c
i 6e.
ll) W dniach 31.05 -01.06.2017 r. Przygotowanie do praktycznej części egzaminu na Kartę Rowerową.
mm) W dniu 31.05.2017 r. wzięto udział w zawodach lekkoatletycznych „O Uśmiech Dziecka” na
Stadionie Miejskim w Sztumie.
nn)
W dniu 31.05.2017 r. odbył się Dzień Języków Obcych. Popularyzowanie języka angielskiego.
oo)
W dniu 01.06.2017 r. Organizacja i udział w III Ogólnopolskiej Akcji „Zryw Serc”propagowanie działań profilaktycznych służących życiu bez przemocy i uzależnień.
pp)
W dniu 01.06.2017 r. odbyły się szkolne obchody Dnia Dziecka.
qq)
W dniu 01-04.06.2017 r. wzięto udział w Warsaw Comic Con – pomoc wolontariacka –
Pionkolandia.
rr) W dniu 02.06.2017 r. wzięto udział uczniów klas 3 w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego
dla klas I-III w Gdańsku. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień polonistycznych uczniów.
ss) W dniu 02.06.2017 r. wzięto udział w przeglądzie grup tanecznych w Mikołajkach Pomorskich.
tt) W dniach 05-09.06.2017 r. odbyła się wycieczka do Zakopanego – klasa 5e i 6d.
uu)
W dniu 06.06.2017 r. wzięto udział w przedstawieniu teatralnym w języku angielskim – klasy
czwarte i piąte.
vv)
W dniu 07.06.2017 r. odbył się wyjazd do Parku Linowego w Malborku – nagroda za
kibicowanie podczas 3 majowego biegu – klasa 4c.
ww)
W dniu 08.06.2017 r. odbył się wyjazd do Lidzbarka Warmińskiego, udział w finale konkursu
historycznego „Polskie Zamki Gotyckie”.
xx)
W dniu 09.06.2017 r. odbył się Festyn Policyjny „Bezpieczna Szkoła” realizowany na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 2
yy)
W dniu 10.06.2017 r. odbył się Festyn Rodzinny społeczności SP Nr 2
zz)
W dniu 13.06.2017 r. odbył się wyjazd do Warszawy na Ogólnopolski Konkurs w
Superfarmera, wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Narodowym.
6) Zespól Szkól w Gościszewie:
a) W dniu 17 maja 2017 roku odbyła się Rada Pedagogiczna.
b) W dniu 17 maja odbyło się zebranie z rodzicami i spotkanie członków Rady Rodziców.
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c) Wycieczki do Oceanarium, Eduparku i na Politechnikę Gdańską - W miesiącu maju odbyły się trzy
wycieczki edukacyjne. Brali w nich udział uczniowie uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne
organizowane w ramach projektu „Naukowy zawrót głowy”. Celem tych wycieczek były zajęcia w
Oceanarium w Gdyni, w Eduparku oraz na Politechnice Gdańskiej.
d) Powiatowy Konkurs Czytelniczy „W Lekturkowie” w Waplewie Wielkim - 24 maja 2017 roku trzech
uczniów z klas I, II i III pojechała do Waplewa Wielkiego na konkurs czytelniczy ze znajomości
wybranych książek Łukasza Wierzbickiego. Nasza drużyna zdobyła I miejsce.
e) Uroczystości z okazji Dnia Matki w przedszkolu – 2 grupy - W dniu 25 maja 2017 roku w przedszkolu
odbyło się uroczyste spotkanie przedszkolaków z rodzicami z okazji Dnia Matki. W grupie klasy 0
spotkanie takie odbyło się 26 maja.
f) Wycieczka do Kulkolandii i Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie dla dzieci z przedszkola
1 czerwca 2017 roku dzieci z obu grup przedszkolnych pojechały na wycieczkę do Sztumu. Tam
odwiedziły strażaków w Państwowej Straży Pożarnej. Zwiedziły budynek PSP, poznawały tajniki pracy
strażaków, oglądały sprzęty używane w czasie pracy. Mogły też przejechać się wozem strażackim. Po
tych atrakcjach przedszkolaki świetnie bawiły się w sztumskiej kulkolandii.
g) Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej - W dniach 30 V – 2 VI odbyła się wycieczka do Kotliny Kłodzkiej z
wyjazdem do Czech. Uczestnikami tej wycieczki była grupa uczniów z klas III – VI wraz z opiekunami
– wychowawcami. Uczniowie zwiedzili Skalne Miasto, Kaplicę Czaszek, Kopalnię Złota oraz ZOO we
Wrocławiu. Największą atrakcją było wejście na szczyt Szczelińca Wielkiego.
h) Festyn Rodzinny - 4 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbył się festyn rodzinny. Atrakcjami tej
imprezy były: loteria z rowerem jako główna nagrodą, rodzinne zawody sportowe, pokazy strażaków z
OSP w Gościszewie, pokazy umiejętności żołnierzy z jednostki wojskowej w Elblągu, występy
artystyczne naszych uczniów. Ponadto można było zakupić artykuły konsumpcyjne przygotowane przez
pracowników szkoły i rodziców.
Mimo deszczowej pogody wszyscy uczestnicy festynu świetnie się bawili.
i) Spartakiada dla dzieci z klasy zerowej - 8 czerwca 2017 roku dzieci z klasy 0 wzięły udział w
spartakiadzie sportowej organizowanej przez Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górce”.
j) Bezpieczna + - 1 czerwca 2017 roku nasz szkoła napisała wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
w celu pozyskania o pozyskanie funduszy na realizację działań profilaktyczno – wychowawczych w
następnym roku szkolnym.
k) Konkurs Plastyczny „Z książką za pan brat” - Uczniowie klas młodszych brali udział w konkursie
plastycznym „Z książka za pan brat” organizowanym przez SP nr 2 w Sztumie. 8 VI 2017 roku trójka
uczniów otrzymała nagrody za zdobycie I, II i III miejsca.
l) Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - W miesiącu maju otrzymaliśmy
dofinansowani w kwocie 5 tys. złotych od Wojewody Pomorskiego w ramach projektu promującego
czytelnictwo, do którego przystąpiła nasza szkoła.
Realizacja konkursów :
o „Odpady-wiem jak z nimi postępować” III miejsce uczeń kl. I
o Gminny konkurs „ Z książką przez życie” – I miejsce uczniowie kl. I
o „Rodzina w poezji” – zgłoszenie uczennicy kl. V do udziału w konkursie
o Wojewódzki konkurs matematyczny „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PITAGORASEM” – 12 i 13 miejsce
uczniów kl. III
VI.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
11.05.2017
13:00 - Zajęcia - keyboard (prowadzący: Mirosław Wróblewski)
14:00 - Zajęcia - j. niemiecki UTW (prowadząca: Elke Michalik)
15:30 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
12.05.2017
12:00 - Otwarcie Stadionu Miejskiego w Sztumie
17:00 - Wernisaż Krystyny Bortkun (malarstwo)
19:00 - KINO: Power Rangers
13.05.2017
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18:00 - KINO: Power Rangers
14.05.2017
15:30 - Realizacja spotkań neokatechumenalnych dla Kościoła Św.Anny
18:00 - KINO: Power Rangers
15.05.2017
14:30 - Warsztaty wokalne (prowadząca: Maria Seibert)
15:30 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
16:00 - Zajęcia ruchowe UTW
16.05.2017
13:00 - Zajęcia - keyboard (prowadzący: Mirosław Wróblewski)
16:00 - Zajęcia plastyczne (prowadząca: Alicja Bartnicka)
16:00 - Próba zespołu wokalnego UTW
17.05.2017
10:00 - Zajęcia - j. angielski UTW (prowadząca: Joanna Kaszuba)
14:00 - Zajęcia - gitara (prowadzący: Krzysztof Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
16:00 - Zajęcia - joga UTW (prowadząca: Anna Furyk)
18.05.2017
13:00 - Zajęcia - keyboard (prowadzący: Mirosław Wróblewski)
14:00 - Zajęcia - j. niemiecki UTW (prowadząca: Elke Michalik)
15:30 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
19.05.2017
07:00 - Wycieczka UTW do Akademii Morskiej w Gdyni
18:00 - KINO: Amok
20.05.2017
18:00 - KINO: Amok
21.05.2017
15:30 - Realizacja spotkań neokatechumenalnych dla Kościoła Św. Anny
18:00 - KINO: Amok
22.05.2017
14:30 - Warsztaty wokalne (prowadząca: Maria Seibert)
15:30 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
16:00 - Zajęcia ruchowe UTW
23.05.2017
13:00 - Zajęcia - keyboard (prowadzący: Mirosław Wróblewski)
16:00 - Zajęcia plastyczne (prowadząca: Alicja Bartnicka)
16:00 - Próba zespołu wokalnego UTW
18:00 - DKF: Maria Skłodowska-Curie
24.05.2017
10:00 - Zajęcia - j. angielski UTW (prowadząca: Joanna Kaszuba)
14:00 - Zajęcia - gitara (prowadzący: Krzysztof Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
16:00 - Zajęcia - Joga UTW (prowadząca: Anna Furyk)
17:00 - Zakończenie roku akademickiego UTW
25.05.2017
13:00 - Zajęcia - keyboard (prowadzący: Mirosław Wróblewski)
15:30 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
17:30 - Spotkanie autorskie z Tomaszem Luterkiem
26.05.2017
16:00 - KINO: Riko prawie bocian
27.05.2017
16:00 - KINO: Riko prawie bocian
28.05.2017
10:00 - Realizacja obchodów Dni Powiatu Sztumskiego w Białej Górze
15:30 - Realizacja spotkań neokatechumenalnych dla Kościoła Św.Anny
16:00 - KINO: Riko prawie bocian
20:00 - Koncert - Wojciech Mozolewski Quintet
29.05.2017
14:30 - Warsztaty wokalne (prowadząca: Maria Seibert)
15:30 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
30.05.2017
13:00 - Zajęcia - keyboard (prowadzący: Mirosław Wróblewski)
16:00 - Zajęcia plastyczne (prowadząca: Alicja Bartnicka)
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31.05.2017
10:00 - Zawody lekkoatletyczne na Stadionie Miejskim
14:00 - Zajęcia - gitara (prowadzący: Krzysztof Tarasiuk)
15:15 - Zajęcia taneczne (prowadząca: Aneta Musiał)
01.06.2017
16:00 - KINO: Dzieciak rządzi
02.06.2017
16:00 - KINO: Dzieciak rządzi
16:30 - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Białej Górze
18:00 - KINO: Szybcy i wściekli 8
03.06.2017
13:00 - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Sztumskim Polu
15:00 - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Koniecwałdzie
16:00 - KINO: Dzieciak rządzi
18:00 - KINO: Szybcy i wściekli 8
04.06.2017
11:00 - IV Piknik z Iskrą
12:00 - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Gościszewie
16:00 - KINO: Dzieciak Rządzi
18:00 - KINO: Szybcy i wściekli 8
05.06.2017
14:30 - Warsztaty wokalne (prowadząca: Maria Seibert)
07.06.2017
11:00 - Koncert grup Hozonkai i Mashu z Japonii
08.06.2017
17:00 - Koncert - Prezentacje muzyczne wokalistów i instrumentalistów SCK
09.06.2017
13:30 - Spotkanie autorskie z Filipem Łobodzińskim
18:00 - Maraton filmowy Młodzieżowej Rady Gminy
18:00 - Spotkanie autorskie z Bartoszem Garbą
10.06.2017
14:00 - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Sztumskiej Wsi
18:00 - KINO: Obcy
11.06.2017
14:00 - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Piekle
18:00 - KINO: Obcy
12.06.2017
08:00 - Konkurs recytatorski Młodzieżowa Rada Gminy
14:30 - Warsztaty wokalne (prowadząca: Maria Seibert)
18:00 - KINO: Obcy
13.06.2017
10:00 - Zawody lekkoatletyczne na Stadionie Miejskim
18:00 - DKF: Zwierzęta nocy

W sprawach organizacyjnych:
Ogłoszono konkurs na nazwę ronda u zbiegu ulic Mickiewicza, Kochanowskiego i Baczyńskiego.
Propozycję nazwy ronda wraz z uzasadnieniem można zgłaszać od 1czerwca do 15 sierpnia 2017 r.
Kupony konkursowe, na których dokonuje się zgłoszenia propozycji są dostępne w Urzędzie Miasta i
Gminy Sztum, w biuletynie, na www.sztum.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dni Ziemi Sztumskiej 2017. Zwycięzca otrzyma kartę
podarunkową AGD o wartości 800 zł, w wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane 3 karty
podarunkowe AGD o wartości 300 zł każda. Regulamin konkursu dostępny jest na www.sztum.pl.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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